
 

         

 

ZAPROSZENIE  DO  SKŁADANIA  OFERT 

bez stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych 

do zamówienia na Świadczenie usługi hotelarsko-gastronomicznej w zakresie zapewnienia 

zakwaterowania i wyżywienia (śniadania) dla gości, artystów i realizatorów Mazowieckiego Teatru 

Muzycznego im. Jana Kiepury – sprawa nr ZO/06/23 

 

1. Zamawiający: Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury, ul. Goplańska 42, 02-945 Warszawa,  

NIP 5252333270. 

 
2. Przedmiot zamówienia: 

Świadczenie usługi hotelarsko-gastronomicznej w zakresie zapewnienia zakwaterowania  

i wyżywienia (śniadania) dla gości, artystów i realizatorów Mazowieckiego Teatru Muzycznego  

im. Jana Kiepury w związku z realizacją zadań statutowych i prowadzoną działalnością artystyczną  

w okresie 12 miesięcy od 3 lutego 2023 roku.  

Sprawa nr ZO/06/23 

Główny kod CPV:  55100000-1 Usługi hotelarskie 

Dodatkowy kod CPV 55110000-4 Hotelarskie usługi noclegowe 

 
3. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi hotelarsko – 

gastronomicznej polegającej na zapewnieniu noclegów wraz z wyżywieniem tj. śniadaniem dla gości, 

artystów i realizatorów Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury, co wynika z bieżącej 

działalności artystycznej w okresie od 3 lutego 2023 roku przez okres 12 miesięcy. Szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia stanowi ZAŁĄCZNIK NR 1 do niniejszego zaproszenia.  

4. Termin realizacji zamówienia: od 3 lutego 2023 roku przez okres 12 miesięcy. 

 
5. Miejsce lub sposób uzyskania dodatkowych informacji określających szczegółowe wymogi dotyczące 

przedmiotu zamówienia: Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury, ul. Goplańska 42 lub  

ul. Jagiellońska 42 w Warszawie, osoba do kontaktu: Katarzyna Wocial, e-mail: 

katarzyna.wocial@mteatr.pl, tel. kom. +48 698 658 032. 

 
6. Termin związania ofertą – 30 dni od daty złożenia oferty. 

 
7. Kryteria oceny ofert: 

Wybór najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu zostanie 

przeprowadzony w oparciu o następujące kryteria: 

Cena netto (C) - waga 100 % 

 
8. Warunki udziału w postępowaniu – Zamawiający określa następujące warunki udziału  

w postępowaniu: 

1) w zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, 

Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w postępowaniu w niniejszymi zakresie 



 

         

 

2) w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 

zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów, 

Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w postępowaniu w niniejszymi zakresie 

3) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 

Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w postępowaniu w niniejszymi zakresie 

4) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, 

Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w postępowaniu w niniejszymi zakresie 

 

9. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy przygotować w języku polskim na druku formularza 

ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia, podając cenę w PLN. 

10. Wpisując cenę do formularza ofertowego Wykonawca podaje cenę netto, wartość VAT i cenę brutto 

dla dwóch opcji:  

 

1) jeden nocleg ze śniadaniem w pokoju jednoosobowym netto……. / VAT ……./brutto 

………..…PLN (słownie ………………………………………..), 

2) jeden nocleg ze śniadaniem w pokoju dwuosobowym netto……. / VAT ……./brutto ………..…PLN 

(słownie ………………………………………..) – dla dwóch osób.  

 

11. Miejsce i termin złożenia ofert: Oferty mogą być składane drogą elektroniczną na adres 

e-mail: biuro@mteatr.pl (w tytule wiadomości e-mail prosimy o wpisanie „Oferta na świadczenie 

usług noclegowych w zakresie zakwaterowania i wyżywienia (śniadania) dla gości, artystów  

i realizatorów Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury – sprawa nr ZO/06/23) lub 

osobiście w siedzibie Zamawiającego przy ul. Goplańskiej 42 w Warszawie, poniedziałek – piątek  

w godz. 9.00-17.00. Termin składania ofert upływa w dniu 3 lutego r. (piątek) o godz. 10:00. Oferty 

złożone po terminie lub skierowane na inny adres e-mail niż wskazany w zapytaniu ofertowym nie 

będą rozpatrywane. 

 
 
 
 
 

 

        Warszawa, 27.01.2023 r.       ………………………………………….………. 
[Iwona Wujastyk, Dyrektor Mazowieckiego 

Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury] 
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